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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

A. Transport-, turist- och logistiksektorerna och deras försörjningskedjor har en hög 
potential för förbättrad resurseffektivitet, genom optimering av logistik- och 
värdekedjorna, bland annat genom utveckling av digitala lösningar och artificiell 
intelligens. En allt större andel av de transporterade varorna och de varor som används 
inom turistsektorn är förpackade i engångsmaterial.

B. Den cirkulära ekonomin spelar en viktig roll för uppnåendet av klimatmålen, även 
avseende mobilitet. En ekonomi med slutna kretslopp innebär bibehållande i så hög 
grad som möjligt av råvarors och produkters värde genom hela kedjan. Trots att en färsk 
undersökning1 visar att det nuvarande mobilitetssystemet för persontrafik transporterar 
material snarare än människor finns det ännu inte någon politik för cirkulär mobilitet, 
och utvecklingen fortsätter linjärt.

C. Planerna för återhämtning och resiliens måste stödja omställningen till en cirkulär 
ekonomi, även inom transport.

D. Att införliva principerna om den cirkulära ekonomin och ekodesign i turistprodukter 
och turisttjänster kommer att förbättra kvaliteten på turistupplevelsen, minska dess 
miljöpåverkan och främja konsumenternas tillgång till hållbara ekodesignprodukter 
eller ekodesigntjänster.

E. Insamling av kvalitativa data är mycket viktig för en ordentlig övervakning och 
utvärdering av den bedrivna politiken.

F. Kommissionen fastställde i sin vitbok om transporter från 2011 ambitionen att minska 
växthusgasutsläppen från transporter med minst 60 % senast 2050 jämfört med 1990 års 
nivåer, och med 20 % senast 2030 jämfört med 2008 års nivåer. 2017 var utsläppen från 
transporter (inklusive internationell luftfart men exklusive internationell sjöfart) 28 % 
över 1990 års nivåer. Kommissionen bör, efter tillhörande konsekvensbedömningar och 
samråd med alla berörda parter, ta de initiativ som krävs för att minska 
växthusgasutsläppen i EU:s lagstiftning för transportsektorn som helhet, eftersom sektorn 
är avgörande för att uppnå EU:s mål om utfasning av fossila bränslen. Mer än hälften av 
växthusgasutsläppen är kopplade till utvinning och användning av råvaror, och en 
minskad användning av primära råvaror och material och en ökad materialåtervinning 
innebär en möjlighet att skydda vårt välstånd och upprätthålla vår ekonomi.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens handlingsplan för den cirkulära 
ekonomin. Parlamentet betonar att varors koldioxid- och resursavtryck på grund av 
mobilitet och transport skulle kunna minskas med hjälp av en strategi för en cirkulär 
ekonomi, vilken särskilt främjar en optimering och standardisering som gör det möjligt 

1 https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-
mobility-and-transport.

https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-mobility-and-transport
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att öka fordonens utnyttjandegrad, samt en ny utformning av effektivt och hållbart 
hanterade logistikprocesser. Parlamentet framhåller att den cirkulära ekonomin erbjuder 
stora möjligheter för mobilitetssektorn, såsom initiativ inom delningsekonomin, 
utsläppsfria eller utsläppssnåla fordon och återanvändning av komponenter. Parlamentet 
betonar att multimodala transporter är viktiga för den cirkulära ekonomin, med tonvikt 
på dem som använder minst resurser.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fokusera mer på transportsektorn i sina 
initiativ för den cirkulära ekonomin och att öka insatserna för att minska utsläppen av 
växthusgaser från transporter. Parlamentet betonar att sambandet mellan BNP-tillväxten 
och ökade utsläpp från transporter och ökad resursförbrukning måste brytas, i enlighet 
med kommissionens vitbok från 2001 om den gemensamma transportpolitiken, genom en 
övergång från vägtransporter till järnvägstransporter, sjötransporter och kollektivtrafik, 
tillsammans med en kombination av cirkulära alternativ, såsom samåkning, bilpooler och 
färre körda fordonskilometer. Parlamentet väntar också med särskilt intresse på den 
aviserade övergripande europeiska strategin för hållbar och smart mobilitet.

3. Europaparlamentet betonar att ekodesign i transportprodukter bör främjas och att 
transporttjänsternas miljöprestanda bör förbättras. Parlamentet betonar att en europeisk 
strategi bör utvecklas för att främja övervakningsteknik som byggs in i varor och fordon 
för att förbättra tillgången till information och tillämpa den på utformning, 
livscykelprognoser, ökad livslängd, återvinningsgrad samt antalet användningstillfällen 
de beräknas hålla.

4. Europaparlamentet uppmanar unionen att öka andelen förnybar energi inom de olika 
transportsätten, som 2017 utgjorde 7,2 % av energin, vilket är klart under det mål på 
10 % som fastställts för 2020 i direktiv 2009/28/EG, och att uppnå minst det mål på 
14 % som fastställts för 2030 i direktiv (EU) 2018/2001. Parlamentet betonar vikten av 
EU-omfattande mål för koldioxidutsläppen från passagerar- och godstransporter i syfte 
att ytterligare främja användningen av förnybar energi. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ytterligare åtgärder i syfte att övergå till en elmix med lägre 
koldioxidutsläpp i EU, med tanke på att utsläppen under hela livscykeln från 
batteridrivna elfordon som i ett hypotetiskt scenario laddas med el uteslutande från 
vindkraft och andra förnybara källor skulle kunna vara avsevärt lägre än utsläppen från 
ett motsvarande fordon som drivs med förbränningsmotor. Parlamentet uppmanar 
unionen att vidta åtgärder för att förbättra utformningen av fordon, som leder till lägre 
efterfrågan på råvaror, bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja skapandet av potentiella nya arbetstillfällen.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att titta närmare på effekterna av 
biobaserade alternativa bränslen, med särskilt fokus på markanvändning, för att 
förhindra att alternativa bränslen produceras på bekostnad av livsmedelsgrödor.

6. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att 
internalisera de externa transportkostnaderna, öka medvetenheten bland 
transportanvändarna, främja renare transportlösningar genom att inrätta certifieringssystem 
för växthusgaser, samt göra det möjligt för konsumenterna att välja klimatvänliga 
transportalternativ. Parlamentet uppmanar eftertryckligen unionen att vidta åtgärder för att 
göra produktionskedjorna mindre transportintensiva. Parlamentet betonar vikten av 



AD\1217605SV.docx 5/11 PE655.632v02-00

SV

innovations- och skattepolitik, och påpekar att en europeisk märkning är ett viktigt verktyg 
för att hjälpa konsumenterna att särskilja och välja de mest hållbara tjänsterna. Parlamentet 
uppmuntrar aktivt producenterna att använda sin varumärkesidentitet och sitt 
marknadsinflytande för att främja en hållbar och cirkulär konsumtion och transport. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram indikatorer som gör det möjligt att 
analysera och säkerställa utvecklingen av den cirkulära ekonomin inom transport.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att presentera olika möjligheter för 
transportentreprenörer och användare av datoriserade bokningssystem för hur de på 
bästa sätt kan tillhandahålla information om utsläpp i koldioxidekvivalenter, jämfört 
med data om bästa alternativa tåg-, fartygs- eller bussförbindelse. Parlamentet 
uppmanar unionen att minska växthusgasutsläppen från sjöfarten genom att främja ren 
och hållbar teknik, såsom användning av segelteknik, och åtgärder såsom nedsatt 
hastighet (slow steaming) och hastighetsoptimering. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att stödja de mest resurseffektiva 
transportsätten och att fastställa adekvata incitament och prissättningsmodeller, bland 
annat genom skatteincitament, och mervärdesskatt på biljetter.

8. Europaparlamentet påminner om att EU:s transportsektor fortfarande i hög grad är 
beroende av olja, och därmed av import, för att täcka sitt energibehov. Parlamentet 
insisterar därför på att unionen, förutom att inbegripa alternativa bränslen i den 
kommande övergripande europeiska strategin för hållbar och smart mobilitet, bör 
förbättra den relevanta lagstiftningen om hållbara och förnybara alternativa 
transportbränslen på grundval av livscykelanalyser och genom att optimera synergier på 
europeisk, nationell och regional nivå. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att 
främja en harmonisering av de skattepolitiska stimulansåtgärderna för förbrukningen av 
dessa typer av bränslen och för inköp av fordon som använder dem. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att för varje transportsätt säkerställa att alla alternativa 
bränslen – inklusive vätgas, hållbara biobränslen och använda stekoljor – utreds i fråga 
om deras utvecklingsmöjligheter och miljöpåverkan.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa upp rådets direktiv 2014/94/EU av 
den 22 oktober 2014 om utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen genom 
att fastställa ambitiösare mål och se över relevant lagstiftning för att garantera 
tillgången till infrastruktur för laddning och underhåll av elfordon i hela Europa, och 
genom att utvidga detta direktiv till att omfatta alla transportsätt, samt garantera 
tillräcklig EU-finansiering och tillräckliga personalresurser för ett effektivt 
tillhandahållande och genomförande av dessa. Parlamentet påpekar att denna 
lagstiftning bör ta hänsyn till öarnas, de yttersta randområdenas, de perifera regionernas, 
bergsområdenas och de avfolkade områdenas särskilda behov.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att, inom ramen för 
planerna för återhämtning och resiliens och inom de olika europeiska 
finansieringsinstrumenten, prioritera initiativ som rör den cirkulära ekonomin och 
användningen av förnybar energi inom transportsektorn, särskilt genom ett snabbt 
tillhandahållande och användning av lämplig infrastruktur.
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11. Europaparlamentet efterlyser inrättandet av ett sammanhängande europeiskt nätverk av 
terminaler för kombinerade transporter och intermodala logistikknutpunkter för att 
ytterligare främja den cirkulära ekonomin.

12. Europaparlamentet noterar behovet av att öka beläggningsgraden och 
belastningsfaktorerna. Parlamentet noterar att tjänster för delad mobilitet kan gynna den 
cirkulära ekonomin och minska transporternas miljöpåverkan. Parlamentet framhåller 
att det kunde finnas färre fordon som används mer intensivt, vilket skulle spara resurser 
i produktion, förutsatt att de ingår i en bredare cirkulär och multimodal strategi. 
Parlamentet efterlyser därför främjande av smarta transportsystem som bidrar till att 
främja intermodalitet, inbegripet ”den sista milen”, och vill att användarna förses med 
integrerad information för köp- och upphandlingsbeslut, med särskilt fokus på uppgifter 
om produkters och tjänsters ursprung, driftskostnader och deras förhållande till 
växthusgasutsläpp per alternativ.

13. Europaparlamentet anser att delad mobilitet kan leda till användning av mindre elfordon 
med kortare räckvidd och mindre energibehov, vilket möjliggör lättare batterier som 
tillverkas med lägre växthusgasutsläpp. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att främja de mest hållbara tjänsterna och initiativen för delad 
mobilitet med hjälp av en långsiktig strategi, exempelvis genom att sänka 
fordonsregistreringsskatten. Parlamentet framhåller de potentiella fördelarna med att 
använda bilpoolsfordon, samtidigt som användarnas aktuella behov tillgodoses. 
Parlamentet efterlyser inrättandet av onlineplattformar för digitalisering och 
sammanförande av transportbegäranden. Parlamentet understryker behovet av att 
i EU:s terminologi skilja mellan icke-yrkesmässig delad mobilitet och kommersiella 
transporttjänster, för att minska hindren för delad mobilitet.

14. Europaparlamentet betonar att tjänster för delad mobilitet minskar trafikstockningar och 
bidrar till att lösa problem med stadstrafikens täthet. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen städerna att ta initiativ till att se över sina transportsystem och 
transportflöden. Parlamentet uppmanar de lokala och regionala myndigheterna att ta 
hänsyn till det civila samhällets och de viktigaste aktörernas (transportföretag, 
distributörer, anställda, forsknings- och utredningscentrum, universitet osv.) deltagande 
för att uppnå detta syfte. Parlamentet betonar att det behövs innovation och utveckling av 
ny teknik i transportsektorn. Parlamentet betonar vikten av att bevara den kunskap, det 
värde och de arbetstillfällen som skapas genom innovation inom unionen. Parlamentet 
kräver att det görs ytterligare forskning om fordonsanvändning, med hjälp av uppgifter 
från nationella reseundersökningar och periodiska trafiksäkerhetsprovningar, eftersom 
robusta bevis på årlig körsträcka, resans syfte och körsträcka under fordonets hela 
livscykel för närvarande är begränsade, vilket hindrar den fulla effektivitets- och 
koldioxidbesparingspotentialen.

15. Europaparlamentet anser att EU bör stödja cirkulära initiativ, innovativ teknik och 
cirkulära affärsmodeller som erbjuder hållbara tjänster – ofta på lokal nivå som 
genomförs av mikroföretag, små eller medelstora företag eller kooperativ inom 
mobilitet – som har stor potential för innovation och resursbesparande hållbara tjänster. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja efterlevnaden av 
den cirkulära ekonomin vid regleringen och tillhandhållandet av kollektivtrafiken och 
dess koncessioner, och inom koncessionsinnehavarnas fordonsparker, samt vid offentlig 
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upphandling av transportinfrastruktur. Parlamentet betonar vikten av cirkulär 
upphandling i allmänhet och det potentiellt goda exempel den kan utgöra på nationell, 
regional och lokal nivå. Parlamentet betonar den effekt som denna politik kan ha på 
användarnas medvetenhet och på mobilitetsval.

16. Europaparlamentet noterar att de miljöeffekter som orsakas av utvinning och 
bearbetning av råvaror till fordon kan minskas genom korta försörjningskedjor och 
materialeffektivitet samt genom förbättrad ekodesign, en förlängning av fordonens 
livslängd, reparation, förberedelse för återanvändning, en övergång till mindre kritiska 
material, utfasningen av skadliga ämnen i fordonsutrustning och förbättrad 
materialåtervinning. Parlamentet betonar att utformningsfasen är avgörande för den 
efterföljande återanvändnings- och materialåtervinningspotentialen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att strikt övervaka fordonens hela 
livscykel och begränsa exporten av uttjänta och begagnade fordon till tredjeländer för 
att förhindra att kritiska råvaror lämnar den europeiska ekonomin. Parlamentet 
uppmärksammar positiva projekt som innebär att uttjänta fordon i tredjeländer förs 
tillbaka till EU för materialåtervinning.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med översynen av 
direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon undersöka möjligheten att inkludera lämpliga 
åtgärder för att förbättra avfallsinsamlingssystemen och skapa ett system för att garantera 
kvalitet och tillförlitlighet hos produkter som produceras inom den cirkulära ekonomin, 
samt att säkerställa att information om de material och potentiellt problematiska 
föreningar som används bevaras i hela värdekedjan med hjälp av tekniska metoder.

18. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att införa producentansvar, 
produktpass, längre garantiperioder och rätt till reparation av fordon, särskilt sådana 
som använder ny teknik. Parlamentet betonar att en betydande andel (15–50 %) av en 
bils växthusgasutsläpp genereras under dess tillverkning. Parlamentet uppmuntrar till 
undersökning av de potentiella fördelar som en effektiv kombination av skanning och 
3D-utskrifter kan medföra för reparationsprocesser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka effekterna av tillväxten av digital teknik och applikationer 
på fordonens livslängd, och att uppdatera digital utrustning och föråldrad programvara 
till ett rimligt pris.

19. Europaparlamentet välkomnar den ambitionsnivå som kommissionen ger uttryck för 
i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin i fråga om att snabbt göra batterier för 
elektromobilitet mer hållbara och säkerställa att de uppnår sin cirkulära potential samt 
att föreslå ett regelverk för batterier under 2020 som säkerställer cirkulär hantering av 
materialflöden och maximal återanvändning. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fasa ut icke-uppladdningsbara batterier som används i transportsystem, om det finns ett 
alternativ, och att fastställa en ökad andel återvunnet material i batterier, liksom längre 
livscykler, vilket kan minska växthusgasutsläppen i produktionen med upp till 50 %. 
Parlamentet understryker att en standardisering av utformningen av batterier kan vara 
avgörande för att möjliggöra framtida återanvändning och materialåtervinning av 
batterier, inbegripet marknadsbaserade system. Parlamentet framhåller potentialen i att 
återanvända batterier i enlighet med kaskadprincipen i alternativa tillämpningar, såsom 
för lagring och försörjning av energi. Parlamentet betonar behovet av mer forskning om 
dessa tillämpningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta 
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batteriproduktionens koldioxidavtryck. Parlamentet betonar att frågan om i vilken 
utsträckning man kan använda regenerativ bromsning för att återvinna energi är en 
viktig faktor som påverkar batteridrivna elfordons och laddhybridfordons 
energiförbrukning, och gör det till ett annat mycket viktigt forskningsområde. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att påskynda utvecklingen av europeiska 
laddningsstandarder.

20. Europaparlamentet betonar vikten av batteridrivna elfordons laddningsmönster för 
sektorsintegration och prestanda vad gäller minskade växthusgasutsläpp, eftersom 
laddning under perioder då tillgången på förnybar el överstiger efterfrågan kan bidra till att 
stabilisera nätet och därmed minska växthusgasutsläppen från energimixen som helhet, 
medan laddning under toppar inom annan energianvändning på kvällarna däremot kan 
förvärra efterfrågetopparna på el. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja smart 
laddningsteknik, som bör inbegripa EU-standarder och som kan styra laddningstidpunkten 
och på så sätt bidra till nätstabilitet, låga energikostnader och användning av förnybar 
energi. Parlamentet konstaterar att användare kan bli energiprosumenter genom att mata in 
energi från sina bilbatterier i nätet mot betalning eller genom att använda egenproducerad 
elektricitet från solpaneler för att ladda sina fordon.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att begränsa exporten av avfall till 
tredjeländer och att se över förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall, såsom 
tillkännagavs i den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin. Parlamentet 
påpekar att avfallsexport ger negativa miljö- och hälsoeffekter i destinationsländerna, 
leder till förlust av värdefulla material, särskilt råvaror, och föreningar, och har negativa 
effekter på skapandet av arbetstillfällen i EU samt ökar produkternas livscykelutsläpp 
till följd av denna ytterligare transport. Parlamentet efterlyser en omlokalisering av 
återvinningsanläggningar för att man ska få full kontroll över kretsloppen i den 
cirkulära ekonomin, med tonvikt på materialåtervinning och återanvändning. 
Parlamentet kräver därför att det utvecklas resurser för att bekämpa olaglig export och 
bedrägerier, särskilt export av avfall som maskerats som begagnade fordon. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att säkerställa att direktivet om mottagningsanordningar 
i hamn genomförs.

22. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att göra det obligatoriskt med 
återanvändbara förpackningar och behållare för transport, men att denna lösning inte bör 
användas för livsmedel om den strider mot bestämmelserna om livsmedelssäkerhet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en konsekvensbedömning i fråga om 
harmoniseringen av retursystem för industriella standardförpackningar. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att göra det obligatoriskt att ta tillbaka även 
industriella standardförpackningar för återanvändning och materialåtervinning. 
Parlamentet begär att dessa åtgärder ska träda i kraft inom en rimlig tid.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera turistsektorn i sina 
ambitioner om en cirkulär ekonomi för att bättre främja sektorns innovation, liksom 
dess hållbarhet och resiliens. Parlamentet påminner om kommissionens meddelande 
från 2010 om en ny politisk ram för europeisk turism, i vilken en hållbar turism planeras 
och turistföretagen uppmanas att minska sin förbrukning av dricksvatten, sina 
växthusgasutsläpp och sitt miljöavtryck, att använda ren energi och att i allmänhet 
använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt. Parlamentet uppmanar eftertryckligen 
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kommissionen att stödja medlemsstaterna i genomförandet av EU:s miljölagstiftning 
och målen i den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin i deras nationella 
strategier för turism och enskilda projekt. Parlamentet betonar att företag inom 
turistnäringen bör uppmuntras, stimuleras och ges incitament att delta 
i EU:s miljömärke och EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas). 
Parlamentet understryker vikten av att ge ytterligare incitament till och uppmuntra 
tillämpningen av ekodesignprinciper genom nya turisttjänster, både med tanke på de 
varor som används för att tillhandahålla tjänsterna och de processer och den 
miljöpåverkan som försörjningen av dem omfattar.

24. Europaparlamentet understryker vikten av att utveckla en omfattande cirkulär 
infrastruktur som uppmuntrar turistföretag såsom hotell att producera och köpa förnybar 
energi. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en strategi för att öka 
användningen av återvunnet vatten. Parlamentet betonar betydelsen av en robust 
infrastruktur, särskilt för små och medelstora företag, som inte har de ekonomiska och 
organisatoriska medel som krävs för att själva utveckla sådan infrastruktur. Parlamentet 
uppmuntrar initiativ såsom det europeiska nätet av cykelvägar som stöder 
turistupplevelser som bygger på främjandet av hälsosamma aktiviteter och kontakt med 
miljön. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra upprättandet av småskaliga 
turistnätverk som gynnar biologisk mångfald och är inkluderande, gynnsamma för 
lokalsamhället och kopplade till territoriella turistutvecklingscentrum, vilka gör det 
möjligt att föra samman aktörer inom turistnäringen, lokala producenter, offentliga 
myndigheter, lokala företag och hantverkare.

25. Europaparlamentet noterar att olika studier tyder på ett oproportionerligt stort matsvinn 
inom hotell- och restaurangbranschen, och den roll som turistsektorn måste spela i 
offentliga strategier mot matsvinn. Parlamentet uppmuntrar till integrering av 
yrkesverksamma inom sektorn i arbetet med att förbättra datainsamlingen om denna 
fråga och öka medvetenheten, sprida och genomföra åtgärder för att förebygga det. 
Parlamentet framhåller sektorns potential när det gäller att leda upprättandet av 
solidaritetsnätverk som omvandlar risken för matsvinn till en möjlighet till solidaritet 
och främjande av den cirkulära ekonomin. Parlamentet förespråkar utbildningsprogram 
för kockar i syfte att minska matsvinnet. Parlamentet efterlyser en större återanvändning 
av livsmedelsavfall som djurfoder eller för produktion av biogas. Parlamentet anser att 
små och medelstora företag inom hotell- och restaurangbranschen har stor potential för 
innovation och utveckling av nya cirkulära lösningar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att arbeta med medlemsstaterna för att undanröja institutionella hinder 
som står i vägen för cirkulära livsmedelstillämpningar, såsom föreskrifter mot utdelning 
av överskott av livsmedel från turistsektorn.

26. Europaparlamentet betonar vikten av att definiera och utforma innovativa utbildnings- 
och kompetenshöjningsprojekt om cirkulär ekonomi för arbetstagare inom alla sektorer, 
inbegripet transportsektorn, med beaktande av sektorns behov och de färdigheter som 
krävs. Parlamentet betonar vikten av samordning mellan kommissionen, 
medlemsstaterna och regionala och lokala myndigheter för att nå framsteg i uppnåendet 
av målen i den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, och att investera 
ytterligare i utbildnings- och upplysningskampanjer om fördelarna med åtgärder för den 
cirkulära ekonomin inom transport. Parlamentet efterlyser utbyte av god praxis och 
positiva projekt på alla nivåer.
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